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Từ nhiều năm nay nước Mỹ đã ban hành luật đàng hoàng bắt các công dân Hoa 
Kỳ phải khai báo để đóng thuế tài nguyên thu nhập và tài sản đầu tư và làm ăn ở 
ngoại quốc. Xin đính kèm các mẫu của sở thuế IRS : 
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Những mẫu này dành cho các công dân và công ty Hoa Kỳ hoạt động đầu tư tại 
ngoại quốc phải khai rõ ràng thu nhập trong các ngân hàng tại ngoại quốc để đóng 
thuế cho chính phủ Mỹ. Nhiều công dân Hoa Kỳ sợ hãi quá vì phải đóng thuế 
những tài sản gồm cả triệu, triệu đôla tại các nhà băng ngoại quốc như Thụy Sĩ 
chẳng hạn để trốn thuế, nay bị phát giác nên đã từ bỏ quốc tịch Mỹ để sinh sống tại 
ngoại quốc. 
  
“Nhà nước” CSVN vừa tổng kết và loan báo cho cả thế giới biết là Kiều hối năm nay 

(2014) họ nhận được là trên 12 tỷ đô la. 
  

Ngoài ra họ còn thống kê là số "Việt Kiều" về nước du lịch lên đến hơn 800,000 
người trong năm 2014 vừa qua. 
  
Chính quyền của TT Obama liền đặt câu hỏi với sở IRS là số 12 tỷ MK gửi về 
VIỆT-NAM là như thế nào. IRS với sự giúp đỡ của Bộ Ngoại Giao Hoa kỳ qua tòa 
đại sứ ở Hà Nội và Tổng lãnh sự tại Sài Gòn cho biết rằng 12 tỷ MK kia thì 11 tỷ 
MK là gửi về từ Hoa Kỳ. Và trong 11 tỷ đô la kia thì 90% gồm tiền gửi về để đầu tư 
tại VIỆT-NAM. Hiện IRS đã có danh sách các công ty và cá nhân công dân Mỹ đầu 
tư tại VIỆT-NAM do chính phủ CSVN cung cấp. Trong số những công dân Mỹ này 
3/4 là người Mỹ gốc Việt gồm cả những người đem tiền về mua nhà, sửa sang nhà 
cửa cũng được kể là đầu tư, đặc biệt những công ty đầu tư mang danh "Từ Thiện" 
cũng nằm trong danh sách này. 
  
Trong buổi nói chuyện trong show TKN show trên đài SBTN thì vị khách đối thoại là 
CPA KB cho biết là tiền phạt việc trốn thuế là từ $10,000 cho mỗi năm cho đến 
$500,000 và phạt tù từ 1 năm cho đến 10 năm. Hiện nay chưa biết IRS sẽ làm gì 
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với danh sách này. Chúng ta hãy chờ xem có ông Việt Kiều nào bỏ quốc tịch Mỹ để 
về VIỆT-NAM sinh sống luôn không. 
  
Xin nhắc thêm là đã có nhiều vụ việc các công ty Mỹ làm ăn tại VIỆT-NAM bị truy tố 
ra tòa: 
  

1.- Công ty NEXUS TECHNOLOGIES tại Philadelphia đã bị truy tố về tội hối lộ 
quan chức VIỆT-NAM để lãnh được các giáo kèo béo bở. Các phạm nhân gồm 3 
anh em người Việt đang bị ở tù và mất hết tài sản. 
  
2.- Công ty Med-Tech BIO-RAD cũng đã ra tòa và chịu phạt $55 triệu MK về tội hối 
lộ tại Nga Sô, Iran và VIỆT-NAM. Vì chịu phạt tiền nên đã không bị điều tra kết án 
về hình sự. 
  
3.- Cách đây hai 3 năm, cả thế giới bàng hoàng về vụ nhân viên người Mỹ là 
ông Michael Sestak tại TLS Mỹ tại Saigon ăn tiền hối lộ mỗi hồ sơ cấp VISA sang 
Mỹ là khoảng $70,000 USD. Nhân viên này đã bị bắt và có lẽ cũng vì lý do đó mà 
chức TLS Mỹ tại Sài Gòn của ông Lê Thành Ân (người Việt) đã bị thay thế bằng bà 
RENA BITTER. Ông LT. Ân có tham vọng cao hơn là trở thành đại sứ MỸ tại Việt-
Nam nhưng vụ ăn hối lộ visa này bị phát giác đã làm hại ông. 
  

Quý vị "Việt Kiều" về VIỆT-NAM làm ăn, bắt buộc phải chi tiền hối lộ để được giao 
kèo đầu tư nhưng đó là con dao 2 lưỡi vì một ngày nào đó, "cơm không lành canh 
không ngọt" hay vì một "chiến thuật" nào đó có lợi hơn cho toàn thể quan chức 
VNCS đang cầm quyền thì tên tuổi của công ty quý vị sẽ được chuyển cho chính 
phủ Mỹ để đưa quý vị ra tòa. Đó là một bài học mà đáng lẽ quý vị phải biết trước 
khi mang tiền về Việt-Nam đầu tư là trong một quốc gia không có luật pháp đàng 
hoàng ( "luật là ta đây!!!" ) thì quý vị muốn làm ăn đầu tư thì bắt buộc phải hối lộ;.và 
hối lộ thì chắc chắn sẽ có ngày quý vị sẽ bị tan gia bại sản phải ra tòa bị phạt tù và 
tiền. 
  
Kỳ này Chính phủ Mỹ đã có danh sách các công ty và công dân Hoa Kỳ chuyển về 
VIỆT-NAM gần 10 tỷ đôla đầu tư, để xem họ điều tra ra sao. Chắc chắn sẽ có 
nhiều đại gia bỏ quốc tịch Mỹ về ở luôn tại Việt-Nam. Khi đó hết quốc tịch Mỹ xem 
CSVN sẽ đối xử với họ ra sao đây và có lẽ về sau cũng sẽ có cựu công dân Mỹ 
xếp hàng làm dân oan khiếu kiện... Gương của các ông Luật sư Nguyễn Mạnh 
Tường, triệu phúTrịnh Vĩnh Bình và "anh hùng" Trần Trường hãy còn sờ sờ ra đó. 
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